
Møde i skolebestyrelsen onsdag den 06.11 2019 kl. 18.30-21.00 
 

Afbud: Joan, Niels 

 

a. Godkendelse af referat 

 

 

Referat godkendt 

b. Elevrådsdag med byråd materiale 

og projekter 

Til orientering v/Laura og Caroline 

 

Det ældste elevråd sender ansøgning til 

en Trivselsaften for alle elever i 

overbygningen. Målet er at styrke 

sammenholdet blandt eleverne i 

overbygningen. 

 

Det yngste elevråd sender i samarbejde 

med elevrådet på Brattingsborgskolen en 

ansøgning til en fagdag, hvor alle eleverne 

på mellemtrinet på de to skoler mødes på 

Møldrup Skole for at bygge domer: 

Teamet er ”Fællesskaber og Lysekroner”.  

 

c. Bestyrelsen på banen 

 

a. Torsdag 21/11 åben skole 

i. 13.30 -16.30 

b. Lørdag 30/11 skoledag 

9.00 -12.00 erstatter 3/01 

 

Hvem gør hvad – planlægning? 

 

a. Reklame for kommende valg til 

skolebestyrelsen: Tegne personer på 

kulissepapir – med foto af ansigter. 

Elever giver personerne tøj 

på/farvelægger på kulissepapiret. 

Plakater med: 

Vil du have indflydelse på: 

 Skolens økonomi 

 Antimobbepolitik 

 Etc. 

Gerne 6-10 punkter. 

Det er vigtigt, at vi på den dag får 

kandidater til valglisten.  

b. Har skolebestyrelsesmedlemmerne tid 

i løbet af dagen vil de gerne give en 



hånd med i 6. og 8. klasse, der sælger 

æbleskiver/kaffe og kage. 

 

b. Opfølgning på dialogmøde på 

ungdomsskolen/Line 

a. Handlinger evt. 

b. Løsninger 

Til orientering og drøftelse 

Fællesmøde med skolebestyrelserne i 

Skals/Ulbjerg, Klejtrup, Sødalsskolen den 

27.02.2020 kl. 17.00 – 18.30 på Møldrup 

Skole. Møldrup Skole er vært ved en lille 

bid brød.  

Invitation med dagsorden sendes til 

skolebestyrelserne. KL er tovholder. 

 

c. Retningslinjer der skal behandles 

i skolebestyrelsen 

a. Sorghandleplan –  

b. Brug af mobiltelefoner i 

skolen 

c. Trafikhandleplan 

d. Antimobbe strategi 

 

 

 

Er behandlet i SB 

Er behandlet i SB 

 

 

Er behandlet i SB 

d. Kommende valg til SB – hvad skal 

der planlægges frem mod 

opstilling mv. 

Til orientering – bilag med tidsplan 

vedlagt 

 

Skolebestyrelsen sender et skriv – en 

appetizer - ud til samtlige forældre om 

arbejdet i skolebestyrelsen. Gerne med 

billede fra skolebestyrelsens 

valgkampagne på åben-skoledagen den 21. 

november. Line er tovholder. 

Skrivet sendes ud efter juleferien.  

 

Der afholdes valgmøde som 

fyraftensmøde torsdag den 19. marts 

2020 kl. 16.30 – 17.30. 

Camilla undersøger muligheder/priser for 

lidt til ganen.  

 

e. Meddelelser 

 Skolebestyrelsen  

 Der var 140 til fælles spisning – 

stor interesse for 



 Elever   

 Skolen –  

 Medarbejder 

Kannabisfarmen, Mette Almind – 

foreningshuset, Borgerforening 

om frigivelse af den nye 

Møldrup Film. Overskuddet på 

5167,59 kr. skænkes til 

Foreningens Hus.  

 Elevrådsarbejdet har 

koncentreret sig om 

forberedelser til Byrådsdagen 

 Kig endelig forbi billederne fra 

8. klasse på kontorgangen.   

På 7. årgang er vi i gang med en 

større trivselsarbejde på 

baggrund af drillerier/mobning 

af en elev. Der er forskellige 

indsatser – samtaler med elever 

og forældre, elevsamtaler og 

forældremøder. Der er sendt 

skrivelse om forløbet ud til alle 

forældre. 

 I indskolingen glæder alle sig til 

projektugen, hvor der skal 

arbejdes kreativt med de 17 

verdensmål. 

 

 

f. Evt.  

a. Mødeplan kommende 

skoleår 

a. KL laver udkast til mødeplan for 2. 

halvår til kommende møde. 

b. På 8. årgang køres der et forsøg 

med, at eleverne ikke får 

karakterer for deres afleveringer 

men i stedet mundtlig/skriftlig 

feedback fra lærerne. Formålet er 

at støtte eleverne i at have et 

større fokus på egen progression i 

fagene.  

 

  

 

 



Valgperiode  Valgperioder for skolebestyrelsesmedlemmer  
Lars:2016 – 2020  
Anders: 2016 - 2020  
Charlotte: 2018 – 2022  
(Rikke): 2016 – 2020  
Niels (Mette): 2016 – 2020  
Camilla: 2018 - 2022  
Line: 2018 - 2022  
  

 

Tjek på kalenderen Mødedatoer 2019 – mødetid 18.30 -21.00 – 

Obs! særlige dage 

Mandag 19.08 Årets planlægning 

- Hvad vil I gerne bruge året på? 

- Deltagelse på forældremøder 

- Revision af alle retningslinjer 

- Principper for lejrskole 

- Næste møde 

Onsdag 04.09 fællesmøde med 

Brattingsborg 

 

Tirsdag den 08.10 Temaarbejde 

Onsdag 06.11 Planlægning af åben skole 

Åben skole – 

Temaarbejde 

Torsdag 21.11 Åben skole 

Torsdag den 05.12 kl. 17.00-19.00      Temaarbejde 

 Julefrokost 

2020  

  

Torsdag 27.02 kl. 17.00 – 18.30 Fællesmøde med skolebestyrelserne i 

Skals/Ulbjerg, Klejtrup, Sødalsskolen 

på Møldrup Skole. 

Torsdag den 19.03kl. 16.30 – 17.30      Valgmøde 

 
 

 

 


